
 الشٌخ أحمد بن ناصر القعٌمً -شرح كتاب أخصر المختصرات 

 تاسع: من المفطرات فً الصٌام إلى نهاٌة مواقٌت الحج  الدرس ال

 

عن باب الدرس السابق تكلمنا فً لرحمن الرحٌم والصالة والسالم على سٌد المرسلٌن، بسم هللا ا

 ،ه ٌجب فٌه نصؾ العشرؤونة فإنّ الثمر بموُسقً الزرع إذا ه كرنا أنّ وذ زكاة الزروع والثمار

 فإذا كان عندنا مثاًل  ،العدد عشرٌن م الموجود الذي عندنا علىشر؟ نقسفكٌؾ نستخرج نصؾ العُ 

عشرٌن  منا ألؾ علىوإذا قس ،عشرٌن والناتج هو الذي ٌجب إخراجه ىألؾ كٌلو نقسمه عل

ثم نقّسم  ر نضرب فً ثالثةوإذا أردنا أن نستخرج ثالثة أرباع الُعش .ٌكون الناتج خمسٌن كٌلو

 .ٌكون الناتج خمسة وسبعٌن كٌلو ؟ألؾ كٌلو كم ٌكون إذا عندناالعدد أربعٌن والناتج  على

، فكٌؾ نزّكً المعدن؟ ومقدار الواجب فٌه ربع العشر ،ٌجب فٌه الزكاة لزكاة المعدننسبة بال

، ن من الذهب والفضةذا كاعٌنه إ ربع عشر ٌعنً هل نأحذ ربع عشر عٌنه أو ربع عشر قٌمته؟

وثمانٌن رامات خمسة بالؽنصاب الذهب  .ذا لم ٌكن من الذهب والفضة ٌكن ربع عشر قٌمتهوإ

  رام.ؼوالفضة خمسمائة وخمس وتسعٌن  ،رامؼ

ٌعنً إذا كان عندك  7841صاب الفضة فً األسبوع الماضً، كم قٌمة نصاب الفضة؟ قّدرنا نِ 

فٌها الزكاة أو ال ٌجب؟ ٌجب علٌها الحول، هل ٌجب  وحاللاير أوراقق نقدٌة ألؾ وخمسمائة 

 فٌها الزكاة، نقّسمه على أي عدد؟ إذا كان عندك أوراق نقدٌة.

 وهً: عندنا ثالثة أمور ٌثبت بها دخول رمضان؟ دخول شهر رمضانبَم ٌثبت 

 رؤٌة هالل رمضان. -

 إكمال شعبان ثالثٌن ٌوًما. -

المذهب ٌجب صوم  فإنّ  ،ؽٌمكال ؤٌه الهاللدون رئل ٌحول إذا كان فً لٌلة الثالثٌن حا -

 ا.تلك اللٌلة احتٌاطً 

ٌّدنا محمد وعلى آله  الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على أشرؾ األنبٌاء والمرسلٌن س

: ٌقول المؤلؾ ؼفر هللا لنا ولهوصحبه أجمعٌن، أما بعد، اللهّم اؼفر لنا ولشٌخنا وللحاضرٌن، 

ا من أي موضع كان ؼٌر فً جسده كدماغ وحلق شٌئً  ؾٍ ه أو مجوّ جوف ومن أدخل إلى فصل"

، أو باشر دون الفرج ىأو استمن ،أو استقاء فقاء ،فمه إلىأو ابتلع نخامه بعد وصولها  ،إحلٌله

ا ا ذاكرً مختارً  او احتجم عامدً أو نوى اإلفطار أو حجم أ و أمذى، أو كرر النظر فأمنى،أ فأمنى

 حلقه ولو بالػ أو زاد علىأو استنشاق  أو دخل ماء مضمضةٍ  ،زلر فأنلئن فكّ  ،لصومه أفطر

وال  ،نحوه فعلٌه القضاء والكفارة مطلًقابال عذر شبٍق و اومن جامع فً رمضان نهارً  ،ثالث

ا لم ٌجد ذرقبة، فإكراٍه ونسٌان وجهل وعلٌها القضاء وهً عتق كفارة علٌها مع العذر كنوٍم وإ

ره أن ٌجمع كُ و .لم ٌجد سقطتا فإن ٌستطع فإطعام ستٌن مسكٌنً  لمفصٌام شهرٌن متتابعٌن فإن 

 بلة، والقُ د طعمهما فً حلقه أفطرجَ ضػ علٍك ال ٌتحلل وإن وَ رٌقه فٌبتلعه وذوق طعام وم

ٌم ومضػ علٍك ٌتحلل وكذٌب وؼٌبٌة ونمٌمٌة وشت ،إنزااًل  ا تحرك شهوته وٌحرُم إن ظنّ ونحوها ممّ 

ا وتتابع القضاء فورً  ،طٍر وتأخٌر سحوٍر وقول ما ورد عند فطرٍ تعجٌل ف د. وُسنّ ونحوه بتأكّ 

كل ٌوم وإن مات  ا عنقضاء إطعام مسكٌنً مع الخر بال عذٍر فإن فعل وجب آ إلىوحرم تأخٌره 



ٌُصامخر أٌ ط ولو قبل آالمفرّ  المٌت نذٌر من  ىوإن كان عل ،طعم عنه كذلك من رأس ماله وال 

ًّ  ، ومع تركه ٌجب ال مباشرةه قضاؤهلولٌّ  نّ ونحوها سُ  ةأو من صوم وصال حج    "ول

هو ما :المنٌر المصباحكما فً المراد به  والجوؾ" جوفه ىومن أدخل إل "فصل :قال رحمه هللا

كل مجّوؾ  - "ف فً جسدهمجو   وأ"لفراغ والمراد به فً هذا الموضع المعدة. ٌقبُل الشؽل وا

ه أحد له المؤلؾ بالدماغ والدماغ ٌقولون بأنّ ل ومثّ  ،ٌُفطرإذا أدخل فٌه شًٍء فهو فً جسده 

ؾ فإذا دخل والحلق مجوّ  وكذلك الحلق،م ٌفطر الصائ الدماغ فإنّ  إلىالجوفٌن فإذا وصل شًٌء 

ك كذل .المعدة الوصول إلى مظنة معدته ألنّ  ن لم ٌصل إلىفطر وإالصائم ٌُ  فٌه شًء فإنّ 

 .ه جوؾ وُتفطر بهها فإنّ ا فً باطن فرجشٌئً المذهب عندنا إذا أدخلت المرأة 

 ،موضع كان من جسده ؼٌر إحلٌله من أي، "موضٍع كان غٌر إحلٌلهي ا من أشٌئ  " :قال

ر فً أو قطّ ا من مخرج البول إذا أدخل شٌئً  ،هو مخرج البول المطلعكر فً ذ اواإلحلٌل كم

ٌُفطره فإنّ  هإحلٌل  وإذا ابتلعا. ن أٌضً البد ىالمعدة وال إل ه ال ٌنفذ إلىألنّ  ٌقول - وإن وصل ال 

  .صدره دماؼه أو حلقه أومن  تسواء كان فطرٌُ ا ه أٌضً فإنّ  فمه خامة قد وصلت إلىنُ 

كما قال الرسول فإذا استقاء  ،االستقاء هو طلب إخراج القًء من المعدة ،"أو استقاء فقاء": قال

ٌُف ،وفسد صومهه ٌلزمه أن ٌقضً فإنّ صلى هللا علٌه وسلم فقاء  ه ذا ؼلبه القًء فإنّ ه إأنّ  منه همو

ٌُفطر. " ه ٌعارض قول النبً ألنّ  ٌُفطره فإنّ  "أو باشر دون فرجه فأمنى أو أمذى أو استمنىال 

 ر النظركر  أو : "قال .وهذا من الشهوة "ٌترك شهوته وطعامه من أجلً"هللا علٌه وسلم  صلى

  .ٌفطره ال فإنّ  ا إذا أمذىوأمّ  ٌُفطره فإنّ  ذا كرر النظر وأمنى" إىفأمن

لكن ال ٌكون  ،اولو لم ٌتناول شٌئً  ٌفطره فإنّ إذا نوى الصائم اإلفطار " إلفطارنوى اقال: "أو 

اإلفطار  ا نوىٌعنً رمضان إذ ، فً ؼٌر رمضاننفاًل مه كمن أكل أو شرب فٌجوز أن ٌنوٌه حك

ٌُفطر لكن ال ٌجفإنّ  كان ٌصوم كفارة  إذا مثاًل  -ا إذا كان فً ؼٌر رمضان أمّ  ،نفاًل  وز أن ٌنوٌهه 

لكن ال ٌفسد صومه فٌجوز أن  ،صومه ٌنقطع ة فإنّ قطع الصٌام بالنٌّ  ونوى رمضانأو قضاء 

 .ة جدٌدة للنفلٌستأنؾ نٌّ 

ٌُفطر لحدٌثفإنّ  ،ٌعنً حجمه ؼٌره - حجم ؼٌره أو احتجم "حجم أو احتجمأو " أفطر الحاجم " ه 

ٌُقاس علٌها التبرع وال تعبّ  والعلة عندنا فً الحجامة ،وهً من المفردات" والمحجوم دٌة فال 

ٌُقاس  ولٌست معللة حتى العلة تعبدٌة نّ ألوال الشرط أًٌضا، إذا تبّرع ال ٌفسد صومه  الفصد

ا هذا مختارً  ،ا الفعلا قاصدً شترط الفطر فً األمور المتقدمة أن ٌكون عامدً ٌعنً ٌُ  - اعامدً  .علٌها

ا أو ا وتناول شٌئً ه لو كان ؼٌر ذاكر أي ناسًٌ نّ فإ لصومه اذاكرً ، الشرط الثانً ٌعنً ؼٌر مكره

ٌُفطر الناس فإنّ فعل شٌئً  ٌُفطرا  ٌُعذر .ه ال  ٌُعذر بجهله للتحرٌم أو ال   ؟والمذهب عندنا هل 

ٌُعذر إوالمذهب عندنا أنّ    أو جهل أنّ حرم تناوله مثاًل هذا ٌُ  جهل أنّ  -ذا جهل التحرٌم ه ال 

 .فطرٌه فطر وفعلها فإنّ الحجامه تُ 

ٌُفطر ه فإنّ ا ا أو منًٌ " فأنزل مذًٌ ر فأنزلإن فك  ال : "قال أو دخل . "ه بؽٌر مباشرٍة وال نظرألنّ ال 

لو تمضمض أو استنشق الماء فدخل الماء حلقه أو  ،"ولو بالغ ماُء مضمضٍة أو استنشاٍق حلقه

 للصائم فً وحكم المبالؽة .فطرال ٌه بالػ فً المضمضة أو االستنشاق أو زاد عن الثالث فإنّ 

ا أو كان صائمً  سواءً  "ومن جامع برمضان" :قال .المذهب المضمضة أو االستنشاق مكروٍه على

ٌُشفىفً ٌوٍم ٌلزمه اإل ه ٌلزمه فً فً الٌوم الذي أفطر فٌه فإنّ  مساك فٌه كالمسافر أو مرٌض 



ٌُمسك اشتداد  والشبق هو ،ٍق ونحوهبَ ا بال ُعذٍر من شَ ومن جامع برمضان نهارً  ،رمضان أن 

ٌُشترط  ةالشهو هذا الذي اشتدت علٌه أن ٌخاؾ أن ٌنشق ذكرهُ أو أنثٌاه أو مثانته، للجماع و

جامع أن ٌنشق ذكره أو إذا لم ٌ ىه ال تجب علٌه كفارة لكن بشرط أن ٌخششهوته فجامع فإنّ 

نحوه شبق وا بال عذٍر نهارً برمضان ومن جامع " .ا بهذا الجماعنتفع أٌضً ه ٌأنثٌاه أو مثانته وأنّ 

ٌُكفر أن ٌ "امطلق   فعلٌه القضاء والكفارة ذلك الحدٌث المشهور  والدلٌل على -قضً هذا الٌوم و

ا أو راد بها سواء أكان ناسًٌ ا ٌُ مطلقً  : "هلكت ٌا رسول هللا"،األعرابً الذي جامع أهله وقال

ا أو ناسًٌ ا أو كرهً عذر بالجماع سواء أكان مٌُ الرجل ال  المذهب عندنا أنّ  -ا  أو مخطئً جاهاًل 

ٌُتصوّ  ها ألنّ متعمدً  ا ونحو ا المرأة فُتعذر باإلكراه والجهل أٌضً أمّ  ،ر اإلكراه فً الجماعٌقولون ال 

  .ذلك

 المنتهىا فً وأمّ ، االقناعجعل الكفارة فقط فً الجماع وتابع بذلك صاحب  -الماتن هنا قال و

أو  نزل مجبوبٌ نهار رمضان وهو إذا أفً  ة ؼٌر الجماعخر ٌوجب الكفارا آأمرً ا فجعل أٌضً 

أي صار  ة بمساحقةأو امرأ امرأة بمساحقة، إذا أنزل مجبوب وهو المقطوع ذكره بمساحقة

أنزل فٌجب علٌه  حتى أو امرأة المجبوب إذا فعل سحاق مع مثله وأ، أنزلت بٌنهما سحاق حتى

ؾ هنا الماتن تابع والمصن   .رةالكفافً هذه الحالة ه ال ٌوجب فإنّ  االقناعا أمّ  .قضاء الكفارة

 الؽاٌةنزال المجبوب والمرأة بالسحاق هو صاحب عدم وجوب كفارة بإ إلىوكذلك ذهب  االقناع

فً  التنقٌحتابع  ىفالمنته، نزال بالمساحقةأضاؾ كما ذكرنا اإل ىالمنتهو .الشٌخ مرعً الكرمً

هو  هىالمنتما فً  ل ٌكون أنّ ا األص؟ طبعً فأٌن ٌكون المذهب فً هذه المسألة هذه المسألة،

ه أنّ  القناع اؾكشّ ذلك كالمه فً  ر على، لكن الشٌخ منصور ٌعكّ هو كذلك األمر كذلكو المذهب

ولٌس فٌه ؼٌر قضاء وجزم به قال " كشاؾ القناعفً  المنتهىوأتى بكالم  االقناعلما ذكر كالم 

 .ىالمنتهول المذهب هو ما فً ومع ذلك نق ،األكثر من الحنابلة االقناعجزم بقول  -األكثر" 

وٌجب علٌها أن  "مع العذر كنوم وإكراه ونسٌان و جهل - ٌعنً المرأة - وال كفارة علٌها: "قال

 وعلٌهاونسٌان وجهل  ،قتله ى الجماع باألسهل فاألسهل وإن أدى ذلك إلىذا أكرهها علإتدفعه 

فهم ٌعذرونها فً كفارة الجماع " قال فً الشرح الكبٌر "بؽٌر خالؾ نعلمه فً المذهب ،القضاء

 .لكن ال ٌعذرونها فً القضاء

، إذا لم ٌجد عتق رقبة فإن لم ٌجد فصٌام شهرٌن متتابعٌن :على الترتٌب عندنا كفارة الجماع

لكل  - افإن لم ٌستطع فإطعام ستٌن مسكٌنً الرقبة وال ثمنها ٌجب علٌه صٌام شهرٌن متتابعٌن، 

إن لم ٌجد ما ٌطعمه  - تطلم ٌجد سقن فإ ،اع من ؼٌرهنصؾ صُمّد من الُبّر أو مسكٌن 

ٌُخرج الكفارة ألنّ  وال ٌلزمه بعد ذلك إذاالمساكٌن فإّنها تسقط،  العبرة فً الكفارة عندنا  وجد أن 

ٌُنظر إلى  ،وقت الوجوب  ا علىفإن كان قادرً  علٌه، الكفارةوجوب حال اإلنسان  وقت ٌعنً 

ٌُعامل به ٌسقط بالعجز فً عندنا الذي  قطت.فإن لم ٌجد س ،ر حالهتؽٌّ  وإن كان بعد ذلك ،شًء ف

 ثالثة أمور: المذهب

 .كفارة الوطء فً نهار رمضان 

 ها تسقط. الوطء فً الحٌض إذا عجز عنها فانّ  ةكفار 

  ذا عجز عنها إصدقة الفطر قالوا أدخلوها هنا وإال هً لٌست كفارة، ولكن صدقة الفطر

 . أن ٌقضٌها إذا تؽٌر حاله ه وال ٌجب علٌهها تسقط عنفإنّ 



 وابتلعه شفتٌه إلىذا وصل إشفتٌه ف" لكن بشرط أال ٌصل إلى جمع رٌقه فٌبتلعهأن ٌ رهوكُ : "قال

وهنا ذوق الطعام المؤلؾ  "وذوق طعام" :. قالٌُفطره نّ أعاده فإ مّ وكذلك إذا أخرجه ث ،ٌفطرفإّنه 

ا سواء احتاج اإلنسان لذلك الطعام مطلقً كره ذوق ٌعنً ٌُ  -ه مفهومو ىالمنتهالمختصر تابع فٌه 

كره ٌُ "ه قال فإنّ  االقناعا فً مّ ، أجسواء احتاج أو لم ٌحت المنتهىلم ٌحتج وتابع بذلك صاحب أو 

ٌُفهم منه أذوق الطعام بال حاجة ٌُكره له ذوق الطعامحتاج فإنّ ه اذا انّ " و وتابعه فً ذلك  ،ه ال 

 . التنقٌحع فً ذلك ه تبِ ألنّ  المنتهىوالمذهب هو ما فً ، الؽاٌة

د جَ وإن وَ  ،ال ٌتحلل أي ال ٌتفتت اكره أن ٌمضػ الصائم علكً " ٌُ ومضغ علك ال ٌتحلل: "قال

من  ، لذلك وجب علىٌُفطره أو طعم العلك فً حلقة فإنّ  ،ٌعنً طعم الطعام الذي ذاقه -طعمهما 

ا أن وال المرأة أٌضً  ،ٌبلعهالذي فً فمه أي ال الطعام ا أن ٌستقصً وٌخرج كل بقاٌا ذاق طعامً 

ن ممّ لٌها، "ولمس الزوجة وتكرار النظر إ انقةكره القبلة ونحوها كالمعتُ " والقبلة ونحوها". تبلعه

سواء  "نزاال  إ ن ظن  إ - ونحوه –التقبٌل  موٌحرُ " ،الذي ٌتحرك شهوته بهذه القبلة" وتهتحرك شه

ًّ إ ظنّ  فسد الصوم مع القبلة ونحوها ٌُ حدهما نزول أ نّ ، أله ٌحرم علٌه ذلكأو مذي فإنّ  نزال من

ٌمضػ علك ٌتحلل ولو لم ٌبتلع الصائم أن  على " ٌحُرمومضغ علك ٌتحلل: "قال. المذهبعلى 

  .دالزاخالًفا لما فً  رٌقه

ونحوه وكل كالم فاحش  ؽٌبة والنمٌمة والشتمالو - على الصائمٌعنً ٌحرم الكذب  - وكذب" :قال

، وهذا ٌدل على " رحمه هللاانت الؽٌبة ُتفطر ما كان لنا صوم"لو كمام أحمد ، وكما قال اإل"دبتأكّ 

ٌُكره وعن المباحعمّ  ا أن ٌكؾّ أٌضً  وٌسن   .ال هو ال ٌؽتاب رحمه هللاتواضعه وإ  ٌسنّ  أًٌضا، ا 

من حسن هللا علٌه وسلم قال " ، النبً صلىأن ٌترك الكالم الذي ال فائدة فٌه وعن المباحات

 ."تركه ما ال ٌعٌنه إسالم المرء

ٌُسنّ نّ فإ ؼروب الشمس تحقق: عندنا إذا " الفطر عندنا له حكمانتعجٌل الفطر وُسن  قال: "  ه 

مباح  - فً هذه الحالة ٌجوز فحكم فطره ؼروب الشمس هظن   ىغلب علذا ا إوأمّ  ،تعجٌل الفطر

 ذ لها ثالث حاالت عندنا فً المذهب:وحٌنئ ة،ولٌس سنّ 

 ٌجب علٌه القضاء.ل الؽروب فبه أكل قإن تبٌن أنّ  -

 . بعد الؽروب فال ٌجب علٌه القضاء ه أكلإن تبٌن أنّ  -

 . لم ٌتبٌن له شًء ال ٌجب علٌه شًءإن  -

ٌُفطر وحٌنئذ لو أفطر ٌكون الحكم إن تبٌن أنّ  بالشك  وحكم الفطر  ه أفطر قبل ال ٌجوز أن 

ذا لم ٌتبٌن ه ال ٌقضً، وإلكنّ  ه أفطر بعد الؽروب ٌحرم علٌه وٌأثموإن تبٌن أنّ  الؽروب ٌقضً،

 ه شًء ٌقضً وهذا بخالؾ ؼلبة الظن.ل

نا فً المذهب تأخٌر السحور ما لم عند ٌُسنّ " حوروتأخٌر س  تعجٌل فطر  نّ وسُ قال رحمه هللا: "

، أوله ٌبدأ فً نصؾ فً منتصؾ اللٌل والسحور عندنا فً المذهب ٌبدأ ،فجرطلوع ال ٌخشَ 

ٌُسنّ  اللٌل،  .الؽاٌةوؼٌر  الؽاٌة، كما نّص علٌه فً طلوع الفجر ن لم ٌخشَ إأن ٌؤخره  لكن 

ٌُسنّ  "وقول ما ورد عن فطر"  ىلك صمت وعل اللهمّ عند الفطر وهو: " وردن ٌقول ما أ أي 

ك أنت السمٌع العلٌم"، لكن السؤال هنا تقبل منً إنّ  وبحمدك اللهمّ  اللهمّ  كسبحان ،رزقك أفطرت

ٌُفطرق ٌقول هذا الدعاء هل ٌقوله متى ٌُفطر أم بعد أن  ا أن ٌقوله بعد ؟ المناسب للدعاء هذبل أن 



الفطر ن ٌكون هذا الدعاء قبل ٌُحتمل ألٌه الشٌخ العثمان النجدي قال "مال إالذي اإلفطار وهو 

ٌُحتمل أن ٌكون بعد الفطر  ه ٌقوله بعده".نّ أقتضى حدٌث ابن عباس قال "" بمو

واألصل عندنا  ،اأن ٌقضً فورً  ٌُسنّ  -ا أٌضً  ةوالفورٌ اءتتابع القض ٌُسن  " أي وتتابعٌ " :قال

ها كانت لحدٌث عائشة رضً هللا عنها ألنّ  ؟القضاء على الفور إال فً قضاء رمضان لماذا

القضاء فً القضاء الموسع  ىا لكن عندنا فً المذهب ٌجب العزم علوتتابع القضاء فورً  ،رتؤخّ 

ه ٌجب علٌه ع فإنّ ذا دخل وقتها المتسِ الصالة إك االقناع علٌه فً وكذا كل عبادة متراخٌة كما نصّ 

 .اوتتابع القضاء فورً  ،فعلها أن ٌعزم على

حكم وما . ٌحُرم أن ٌؤّخر القضاء إلى رمضان آخر بال عذر -" إلى آخر بال عذروحُرم تأخٌره "

ا خالفً  ه ال ٌصحّ المذهب أنّ  ؟مثل ٌوم عرفة وست من شوالٌصّح أو ال ٌصّح؟ ؟ التطوع قبله

ا ؟ ٌنقلب فرضً حكم فعل الحج والعمرة قبل الفرض طٌب ما .الشٌخ ابن عثٌمٌن رحمه هللا لرأي

، هذه السنة أرٌد أن والسنة المقبلة أؤدي الفرٌضةأحّج نافلة ذا قال هذه السنة أرٌد أن إ -مباشرة 

الفوائت تجب  أواًل ؟ حكم التطوع قبل قضاء الفوائت. ما تكون فرٌضةالحّجة أتدرب، نقول هذه 

عندنا  ال ٌجوز ألنّ  نعم، - فوائت الصلوات الفرٌضفٌها الفورٌة أو ال تجب؟ ٌجب فٌها الفور، 

 ؟ ما وجدت نصّ الزكاة حكم التصدق قبل أداءطٌب ما  . قبل التطوعٌجب قضاء الفرٌضة أواًل 

 ؟ ال توصؾ بذلكلكن هل توصؾ بالصحة وعدم الصحة ،هه ٌحرم علٌأنّ  ىلكنً توصلت إل

 .ٌعنً ٌحرم علٌه أن ٌترك الزكاة وٌتصدق

ومقدار  "وجب مع القضاء إطعام مسكٌن عن كل ٌوم خرر رمضان إلى رمضان آفإن أخ  " :قال

ب ؟ المذهر أكثر من رمضان. طٌب لو أخّ الُبرّ نصؾ صاع من ؼٌر الُبّر  أو د من مُ طعام هنا اإل

ٌُطعم إطعام واحد فقط حتى خمس  - ٌعدد معنده ةوالشافعٌ رمضان،علٌه أكثر من  أتىلو  عندنا 

به الصحابة رضوان هللا  ا هذا أفتىطبعً  -وجب مع القضاء  :قال .رمضانات خمس إطعامات

من الُبّر أو نصؾ  داإلطعام مقدارة مُ وعن كل ٌوم،  ه ٌجب مع القضاء إطعام مسكٌنعلٌهم أنّ 

طعام قبل القضاء ومعه إلٌجوز ا ،فً زكاة الفطر و ما ٌجزئوالجنس ه ،رّ صاع من ؼٌر البُ 

ٌُطعم قبله رمضان وعلٌه  ٌعنً انتهى، "خرط ولو قبل آوإن مات المفرّ " .وبعده واألفضل أن 

ه ٌجب أن خر فإنّ ه من القضاء ولو قبل مجًء رمضان آأٌام من رمضان ولٌس عنده مانع ٌمنع

ٌُصامأالُبّر د من ٌُطعم عنه مُ   .و نصؾ صاع من ؼٌره من رأس ماله وال 

 ،نفسه ىنسان بما أوجبه هو علما وجب على  اإلالشرع و نا ٌفرقون بٌن ما وجب نصّ عند

ٌُصام عن اإلنسان حتى لو مات الشرع كصوم رمضان والكف فالذي واجب بنصّ  ارات هذه ال 

ٌُصام عنهذا نذر اإلنسان أن ٌصوم ولم ٌصم فإنّ بخالؾ النذر إ من  المٌت نذرٍ  وإن كان على ،ه 

ٌ   ُسن   : كالطواؾ واالعتكاؾ،أو صوم أو صالة ونحوها فمات، أن ٌحجّ  نذر -صوم  ه لول

ًّ أن ٌباشر هو قضاءه قضاؤه  - ومع تركٍة ٌجب القضاء" ،ن ٌباشره ؼٌرهوٌجوز أ، ٌسّن للول

"، ٌعنً ال ٌجب أن ٌباشر ال مباشرة ولً -حج والصوم والصالة ال :فً هذه األمور ٌجب الفعل

ا ا هل ٌجوز أن نأمر ثالثٌن شخصً م ثالثٌن ٌومً وأن ٌص علٌه نذركان  لو مثاًل . الولً القضاء

على المذهب أن نقول لثالثٌن شخص أن  ؟ ٌجوز؟ ٌجوز أم ال ٌجوزبالصوم فً ٌوم واحد

شكلة فً المذهب ٌعنً كٌؾ وهذه المسألة مسائل م .وٌسقط عنه النذر ٌصوموا فً ٌوم واحد

ار جه ال ٌجوز استئوأنتم أٌها الحنابلة تقولون أنّ ؟ ٌجب ٌعنً الصالة كٌؾ ُتقضً عنه ومع تركةٍ 



له  الن خمس صلوات فإنّ من صلى عن فقد ُتخّرج أّنها ِجعالة مثاًل،  لكن ،فعل الطاعات على

 جارة ال ٌجوز.ا إأمّ ِجعالة هذه تكون  ،كذا مثاًل 

ه كدم وآثنٌن وست من شوال وشهر هللا المحرّ صوم أٌام البٌض والخمٌس واإل ٌُسنّ  فصل"

الصٌام صوم ٌوم  وأفضل ،كده ٌوم عرفة لؽٌر حاج بها، وتسع ذي الحجة وآالتاسع العاشر ثمّ 

و م رمضان بٌوم أوتقدّ  ،وكل عٌد للكفار والسبت والشكّ  وُكره إفراد رجب وجمعة ،وفطر ٌوم

ال عن دم متعة ا وأٌام التشرٌق إوحُرم صوم العٌدٌن مطلقً  .لم ٌوافق عادة فً الكل بٌومٌن ما

 "ومن دخل فً فرد موسع حرم قطعه بال عذر أو نفل ؼٌر حج وعمرة ُكره بال عذر ،نارقِ و

ال إفً هذا التعبٌر و دلٌل الطالبو زاد المستقنعؾ هنا تابع المصن   "أٌام البٌضصوم  ٌسن  " :قال

ٌُسنّ المذهب عندنا أنّ  ٌُسنّ  ه   :البٌض األٌام -أن تكون هذه الثالثة أٌام  صٌام ثالثة أٌام كل شهر و

اض لٌلها ضبٌ؟ الٌت بًٌضا، لماذا ُسمّ ث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهرلالثا

ثالثة عشر وأربعة  مذا صمت فً الشهر ثالثة أٌام فصُ ر ونهارها بالشمس لحدٌث أبً ذر "إبالقم

 .مام أحمد والترمذي والنسائً" رواه االعشر وخمسة عشر

الث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ماذا الٌوم الث قٌنا متىال نعلم ٌ طٌب المشكلة اآلن أّنه

ومن سنتان  رمضان والحج ال عنوالدولة ال تعلن إ ؟الدولة ال تعلن عن ذلك فكٌؾ نعرؾنفعل؟ 

فً أول  ُشكّ  متى" :النجدي ذكر لنا قاعدة وهً ضابط لعلك تستفٌد منه ٌقول .محرمأدخلوا 

ن ؼاب فذاك" "فإ ،القمر لٌلة اثنً عشر ٌعنً انظر إلىلشهر فاعتبر القمر لٌلة اثنً عشر" ا

 بنحو عشر درجٍ  -على الفجر  -م علٌه ن تقدّ "وإ ، ٌعنً إذا ؼاب مع الفجر،ٌعنً اللٌلة صحٌحة

ر فً لٌلة اثنً ذا ؼاب القما إعمومً  ،اٌعنً أربعٌن دقٌقة تقرٌبً  " عشر درجفهو لٌلة أحد عشر

 فإن ؼاب مع الفجر فإنّ القمر  إلىتؤذن للفجر وتنظر  نتنتظر إلى أاللٌلة صحٌح  نّ عشر فإ

 ؟ فاعلم أّنها لٌلة أحد عشر.اللٌلة صحٌحة، طٌب وإن لم ٌؽب

" واألولى عندنا فً المذهب أن تكون متتابعة شوال لخمٌس واإلثنٌن وكذلك ست منقال "وا

 فضل الصٌامأ "وشهر هللا المحرموصائمها مع رمضان كصائم الدهر. "وأن تكون عقب العٌد، 

 "التاسع كده العاشر ثم  وآكما فً مسلم لحدٌث أبو هرٌرة رضً هللا عنه. " بعد شهر رمضان

ذا وإ ،كره إفراد العاشر بالصومالجمع بٌنهما وال ٌُ  وٌسنّ آكد شهر هللا المحرم العاشر ثّم العاشر 

 ٌقٌن. ى تدركها بتصوم ثالثة أٌام حت :اإلمام أحمد ٌقول فً دخول الشهر فإنّ  ُشكّ 

ٌسّن صوم تسع ذي الحّجة لقول الرسول صلى هللا علٌه وسلم "ما من " ذي الحجة وتسعقال: "

وهل إلى آخر الحدٌث.  -أٌام العمل الصالح فٌهّن أحّب إلى هللا من هذه األٌام فأكثروا فٌهّن" 

كن هذه التسع أو لم ٌصم؟ األمر فٌه خالؾ، فً حدٌث لفً  علٌه وسلم هللا ام النبً صلىص

لكن الذي فً صام تسع من ذي الحجة، هللا علٌه وسلم  صلىالنبً  نّ : أفهعّ ضبعض العلماء ٌ

هللا علٌه وسلم صام  ىما رأٌت الرسول صلتقول "ً هللا عنها رضصحٌح مسلم السٌدة عائشة 

"ما رأٌت الرسول صلى هللا علٌه وسلم صام  كما ٌقول ابن رجب ، وفً رواٌة أخرىالتسع قط"

ٌُؤخذ فضل لكن ال بأس أ ،فٌه إشكال هذا  وٌقول" ٌعنً ما صام وال ٌوم أصاًل قط فً التسع ن 

ا تدخل فً عموم "ما من أٌام العمل الصالح..". وأٌضً  ، باإلجماع حكاه النوويهذه األٌام أواًل 

  .ا الحاج فالفطر له أفضلأمّ  "لؽٌر حاج بها -وهو كفارة سنتٌن  - كده ٌوم عرفةوآ"



م "صُ  :البن عمر هللا علٌه وسلم " ٌقول الرسول صلىصوم ٌوم وفطر ٌوم صٌاموأفضل ال" :قال

 ُكره إفرادوفذلك صٌام داوود وهو أفضل الصٌام" وهو حدٌث متفق علٌه. "ا ا وأفطر ٌومً ٌومً 

ٌُكره أن تفرد "رجب ا بفطر إمّ  :؟ فً أحد أمرٌنتزول الكراهةرجب بصومه كله، ومتى  ٌعنً 

؟ ال ٌكفً ر من السنة مكتمل، وهل ٌكفً رمضانخآ اأو ٌصوم شهرً ا ا واحدً فٌه ولو ٌومً 

خر ؼٌر آ اٌعنً ٌصوم شهرً  -ل ٌعنً ؼٌر رمضان قا ،رمضان كما قال الشٌخ محمد الخلوتً

 ا واحًدا.ل أن ٌفطر ٌومً واألفضل له األوّ  ،رمضان

ا قبله أو ومً ٌصوم ٌ جمعة إال أنأحدكم ٌوم  ال ٌصومنّ " - "وُكره إفراد رجب والجمعةل: "قا

فإن لم ٌجد ٌوم السبت إال فٌما افُترض علٌكم : "ال تصوموا والسبتا بعده" متفق علٌه، ٌومً 

؟ على المذهب ما هو ٌوم الشكّ  - "والشك  " إٌحاء عنب أو عود شجرة فلٌمضؽها". الأحدكم إ

ثالثٌن من هو لٌلة ال ،وهذا خالؾ مذهب الجمهور ،لٌلة الثالثٌن من شعبان إذا كان اللٌل صحو

ه ٌجب صومه ذا كان فٌه فحكمه أنّ وإ ،ٌعنً ال ٌوجد فٌه ؼٌم أو قطر -و لٌل صحشعبان إذا كان 

 خالًفا للجمهور.

ٌوم  ا علىقٌاسً  ،ٌُكره صوم كل عٌد للكفار مثل ٌوم النٌروز والمهرجان "وكل عٌد للكفار" :قال

ال تقدموا "هللا علٌه وسلم  صلى" قال الرسول م رمضان بٌوم أو ٌومٌن ال بأكثروتقد  " .السبت

م رمضان ذا تقدّ إال أن ٌكون فً صوم ٌصومه أحدكم" ال بأكثر إ رمضان بصوم ٌوٍم أو ٌومٌن

إفراد  -جمعة فً كل ما تقدم فً اللكل، كره ما لم ٌوافق عادة فً اه ال ٌُ بأكثر من ٌومٌن فإنّ 

ا ووافق ٌوم الصوم ٌوم الجمعة أو فطر ٌومً  وٌُ ا مثاًل ذا كان ٌصوم ٌومً الجمعة وإفراد السبت: إ

ٌُكرهالسبت فإنّ  ذا صادؾ ٌوم الجمعة ٌوم عرفة والرجل ال ٌصوم ٌوم وٌفطر ٌوم . طٌب إه ال 

ٌُكرهوو ٌُكره له الصوم السبتٌوم ؟ أو وافق افق ٌوم جمعة ٌوم عرفة فهل  ؟ ٌوم عاشوراء فهل 

ٌُكره اإلفراد؟ نقول إن  وقال أرٌد أن أصوم ٌوم العاشر فقط أو ٌوم التاسع فً عرفة فهل هنا 

ٌُكره أمّ ٌكان له عادة أن  ا شخص لٌس له عادة ٌصومها كل سنة صوم عاشوراء كل سنة فال 

ٌُسنّ ٌعنً للتو ٌعرؾ فضل هذا الٌوم وقٌل له صُ  ٌُكره له أن ٌصوم كما له أن ٌصوم م فهل  ؟ 

م عرفة كل سنة ووافق ذا كان من عادته أن ٌصوم ٌو، إكشاؾ القناعقرره الشٌخ منصور فً 

ٌُكره لها أبدً لكن شخص لم ٌكن معتادً  الجمعة نقول له ال بأس ال كراهه،ٌوم  ٌُكره ا فهل  ؟ نقول 

 .له

عن صوم  ىهللا علٌه وسلم نه ، الرسول صلىا ونفاًل ٌعنً فرضً  "اوحُرم صوم العٌدٌن مطلق  "

أكل  : "أٌام التشرٌق أٌامرٌقأٌام التشوكذلك  ،متفق علٌه - : ٌوم الفطر وٌوم األضحىالٌومٌن

 تصلح لكموهناك رواٌة  ،عن ذكر هللا ونحن كذلك - والناس ٌؽفلون عنها "وشرب وذكر هلل

بن رجب رابع ال نرٌد أن نذكره كما ذكر ا ا أمرفٌه أكل وشرب وذكر هللا وأٌضً  للعزابٌة ألنّ 

ن فال ٌحُرم دم متعة وقرا ٌام التشرٌق إال عن دم متعة وِقران" إذا كان عنأقال " .رحمه هللا

كما أن ُتصام ص فً أٌام التشرٌق رخّ ى هللا علٌه وسلم لم ٌُ الرسول صل ،صوم أٌام التشرٌق فقط

ه ٌجوز له أن ٌصوم أٌام ن فإنّ إذا لم ٌجد الهدي التمتع والقرا -دي إال لمن لم ٌجد الهَ قالت عائشة 

 .التشرٌق الثالثة

ٌدخل هنا فرض ض الكفاٌة أم فقط فرض العٌن؟ ٌدخل هنا فر "ومن دخل فً فرض موسع"

م علٌه أن ٌحرُ  دخل فً صالة العٌد ،ٌعنً مثل صالة العٌدٌن قناعاالالكفاٌة كما جاء فً 

ومن دخل فً فرض موسع حُرم " ،ٌحرم قطعه وكذلك فرض العٌن مثل قضاء رمضان ،ٌقطعها



أن   قضاء رمضان ونوىن صائم مثاًل ذا كا، إما لم ٌقلبه نفاًل  :استثناءلكن هناك  "قطعه بال عذر

ٌقول ال  االقناع، المنتهىو قناعاالخالؾ بٌن ا الصٌام فٌه عمومً  هل ٌصّح أم ال ٌصّح؟ ٌقلبه نفاًل 

أن تقلبه  المنتهىٌعنً إذا صمت قضاء رمضان ٌجوز على كالم ٌقول ٌصّح،  المنتهىٌصَح و

ذا  إقال ٌحُرم ٌعنً قلبه نفاًل  الؽاٌةكن فً ن تقطع الصوم لحٌنئذ لك أن تقلبه أ اإلشكاللكن  نفاًل 

ٌُكره لؽٌر  ، الصالة وٌقلبها نفاًل ٌدخل فً فرض مثاًل  ،كان حٌلة لقطع الفرض عندنا المذهب 

ذا كان قال "حُرم قطعه بال عذر" أّما إ .م قطعهال ٌحرُ الذي ٌدخل فً النفل  ؼرض صحٌح ألنّ 

إذا دخل فً نفل فإّنه ٌكره  "ل ؼٌر حج وعمرةأو نف"، هناك عذر فال ٌحُرم وٌجب علٌه إتمامه

عمرة وأتموا الحج وال" ه ٌجب علٌه اإلتمامذا كان هذا النفل حج وعمرة فإنّ له قطعه بال عذر إال إ

 هلل".

 ،علٌه صالة اعة إال فً مسجد ُتقام فٌه إن أتىممن تلزمه الجم ة وال ٌصحّ عتكاؾ سنّ واال فصل"

ه أو الصالة فً مسجد ؼٌر الثالثة فله فعله فً وإن نذر ،ا ٌوجب ؼساًل رط له طهارة ممّ وشُ 

صلى هللا  مسجد النبً المسجد الحرام ثمّ  :وأفضلها ،وفً أحدها فله فعله فٌه وفً األفضل ،ؼٌره

ا وال ٌعود مرٌضً  ،منه بدّ  ما الا إال لِ ا متتابعً عتكؾ منذورً ن اوال ٌخرج مَ  ،علٌه وسلم فاألقصى

ٌُفسده وكذا إنزال بمباشرة ،وال ٌشهد جنازة إال بشرط وٌلزم إلفساده كفارة ٌمٌن  ،ووطء الفرج 

 ال ٌعنٌه". جتناب ماب وارَ القُ شتؽاله با وُسنّ 

فهو لزوم مسجد لطاعة هللا  الشرعا فً وأمّ قبال علٌه، هو لزوم الشًء واإل اللؽةفً  عتكافاال

عة من لٌل أو نهار. ب عندنا هو سافً المذه عتكافوأقل  اال ،صفٍة مخصوصة ىعل تعالى

 ة كل وقت. كمه سنّ عتكاؾ حُ واال

ُتقام فٌه الجماعة ولو كان هؤالء  "ن تلزمه الجماعة إال بمسجد تقام فٌهمم   وال ٌصح  قال: "

أن  لكن الذي ال تلزمه الجمعة أو الجماعة كالمرٌض ٌصحّ  ،ٌصحّ  -الجماعة من المعتكفٌن فقط 

علٌه  ىإن أت :د قالالمؤلؾ قٌّ  -د لكن هنا قٌ ،اعةقم فٌه الجمٌعتكؾ فً كل مسجد ولو لم ت

 بعد الظهر وقال ٌعنً دخل مثاًل  ،ن ٌعتكؾ ولو فترة قصٌرة، فً المذهب عندنا ٌجوز أصالة

حب سته ٌُ بل المذهب عندنا أنّ  .ه لن ٌأتً علٌه صالةألنّ  عتكافهد أن أعتكؾ لمدة ساعة ٌصّح اأرٌ

عتكاؾ طهارة مما ٌوجب وشُرط لال .فٌه لُبثهدة لكل من دخل المسجد أن ٌنوي االعتكاؾ م

  من الجنابة والحٌض.ؼساًل 

أي ال ٌتعٌن المسجد إذا  "غٌر الثالثة فله فعله فً غٌرها وإن نذره أو الصالة فً مسجد" قال:

ا فهل ن جامعً ٌّ لكن لو عَ  ،ه ال ٌتعٌن فله أن ٌعتكؾ فً  مسجد ؼٌرهنذر أن ٌعتكؾ فً مسجد فإنّ 

جنس الذي ٌتعٌن هو  كما قال الشٌخ عثمان أنّ  ٌجوز ألنّ ؟ فً مسجد ؼٌر الجامعله أن ٌعتكؾ 

فً و: "فله فعله فً ؼٌره قاله ال توجد بقعة هً أولى من بقعة أخرى. ألنّ  ،الجامع ال عٌنه

 المسجد النبوي ثمّ  المسجد الحرام ثمّ  :وأفضلها "فله فعله فٌه وفً األفضل -ٌعنً الثالثة  -أحدها 

 . األقصىالمسجد 

ٌعنً  -ا بالنٌة إمّ  اا متتابع  ا منذور  اعتكاف  هنا ال ٌخرج من اعتكؾ  "كفتوال ٌخرج  من اعقال: "

ٌقول نذرت أن اعتكؾ  :أن تكون متتابعة أو ٌكون بالقول  نوى أن ٌعتكؾ خمسة أٌام ونوىمثاًل 

 "منه بد   ال لما الإ" .فٌلزمه حٌنئذ التتابع ،أن أعتكؾ شهر شعباننذرت خمسة أٌام متتابعة أو 

الحكم هنا  هنا "وال ٌخرج من اعتكؾ" ،لما ٌحتاجه وال ٌستؽنً عنهٌعنً ٌجوز له الخروج 



رى ؼٌر ما حكم الخروج ألمور أخ ،اا متتابعً ا منذورً ؟ لو نذر أن ٌعتكؾ اعتكافً ، ما الحكممبهم

ا ن نذر نذرً وج مَ خرٌحُرم  -وشرحه  المنتهىلحكم ٌحُرم الخروج كما فً ؟ هنا االتً ٌحتاجها

 .منه بدّ  ا إال لما المتتابعً 

له منه كاألكل والشراب ودورات المٌاة وصالة  بدّ  إن كان لشًء ال :أنواع خروج المعتكف

هذا الخروج  "ا وال ٌشهد جنازةوال ٌعود مرٌضً قال: " .الجمعة فهذا له الخروج بدون شرط

هذا الحكم  - ٌع أن ٌستؽنً عنهٌعنً ٌستط ،ربة ال تجب وكل ما له منه بدّ الثانً هذا الخروج لقُ 

هذا االشتراط هنا فً االعتكاؾ هو ما  ه ال ٌجوز أن ٌخرج إال إذا اشترط، والدلٌل علىنّ فٌه أ

ا من ن ٌشترط فكٌؾ باالعتكاؾ الذي هو أقل شأنً أذا كان الحاج ٌستطٌع إ سٌأتً فً كتاب الحجّ 

ة المرٌض وشهادة ن ٌخرج لعٌادٌشترط أٌنظر أن ٌعتكؾ ثّم  ،ن ٌشترط وٌخرجله أ الحج

  .الجنازة

ٌقول النوم فً  ،ٌنام - فً منزله ٌبٌتن  اشترط أن ٌخرج لما له منه بد وهو مثاًل لو شرط أ

األكل فً منزله قال أرٌد ان أتعشً  لو نوى .؟ نقول ٌصحّ منه هذا الشرط هل ٌصحّ  ،المنزل فقط

خر هناك أمر آ .هذا الشرط ؟ ٌصحّ هذا الشرط ٌعنً اشترط هل ٌصحّ  -أو أفطر فً منزلً فقط 

 ب بالصنعة فهذا ال ٌصحّ ذا اشترط الخروج للتجارة والتكسّ بشرط وبدون شرط وهو إ ال ٌصحّ 

العشر  أن ٌخرج. لكن اإلشكال عندنا هو الوظٌفة إذا استمرت إلىاشتراطه وال ٌجوز له 

: أشترط أن أخرج هل له أن ٌشترط؟ ن ٌخرجأن ٌخرج لهذه الوظٌفة أو لٌس له أاألواخر هل له 

وهللا أنا ؟ أو ٌخرج بدون شرط؟ او ال ٌجوز أن ٌخرج ال بشرط وال بدون شرط لهذه الوظٌفة،

كأّنً سمعت الشٌخ ابن جبرٌن كأّنه ال ٌجٌزها، ما أذكر، فٌه تردد هل ٌجوز أن  ،ترددعندي 

هو  ،ب بالصنعةوالتكسّ مثل شرط الخروج للتجارة ه ألنّ ٌشترط أن ٌخرج وهل ٌصّح الشرط، 

 و ال ٌصحّ أ بالوظٌفة هل ٌصحّ  اشتراطهللا أعلم نتوقؾ فً قضٌة ذهب ٌعمل وله مقابل لعمله، 

 .هللا أعلم

  :ذكر قال المؤلؾ أمرٌن فقط ،ما ٌفسد االعتكاؾ "عتكاففسد االووطء الفرج ٌُ : "قال

 ا" ولو ناسًٌ وأنتم عاكفون فً المساجد وال تباشروهنّ  تعالى "كما قال هللا الوطء فً الفرج. 

  ًه ال ٌفسد ذا باشر بدون الفرج فإنّ إ -ا إذا لم ٌنزل أمّ  نزال بالمباشرةاإلوكذا األمر الثان

 .االعتكاؾ

  الردةواألمر الثالث الذي ٌفسد االعتكاؾ هو. 

  الخروج من المسجد بال حاجة وال شرطواألمر الرابع هو. 

  الُسكرواألمر الخامس هو. 

  الخروج من  ىن نومثل مَ  ،ولو لم ٌخرج من المسجد قطع نٌة االعتكافواألمر السادس هو

قال:  اإلفطار ، أو إذا نوىصالته " ال تصحّ : "نوٌت أنً أقطع الصالةالصالة ولم ٌخرج قال

أن ٌنوي  ن لكن ٌصحّ صومه للمعٌّ  ا فال ٌصحّ م ٌتناول شٌئً لو ل ا،نً لست صائمً أاآلن ٌت نو

 .قلبه نفاًل ٌ أن لكن فً رمضان ال ٌصحّ  ،ؼٌر رمضان  فًنفاًل 

ٌُلزم إلقال: " ا كان د بإذفساد االعتكاؾ المنذور كفارة ٌمٌن هذا مقٌّ ٌُلزم إل "فساده كفارة ٌمٌنو

ن ٌعتكؾ شهر شعبان ٌعنً نذر أ ،ن كما قال الشٌخ منصورذا أفسد المنذور معٌّ ا إالمنذور معٌنً 



أٌام متتابعة ولم ن ٌعتكؾ خمسة ا إذا كان ؼٌر معٌن: نذر أأمّ  ،ة ٌمٌنفسده فحٌنئذ ٌلزمه كفارأ ثمّ 

 خمسة أٌام جدٌدة.ٌستأنؾ  ؟ ٌخرج ثمّ ٌعٌن ماذا ٌفعل

هللا عز وجل كالصالة والقراءة  إلىب به والقرب هنا كل ما ٌتقر "اشتغاله بالقرب وُسن  "

وٌناظر الناس فً  ٌعتكؾ ال ٌجلس فً المسجدال ٌقرأ القرآن وعلم ومناظرة فٌه،  ،والذكر

لكن  االعتكاؾ هو الخلوة باهلل عز وجل،المقصود ب ألنّ  ،ع لهم قرآنسمّ مسائل فقهٌة وعقدٌة أو ٌُ 

مناظرة الفقهاء ونحو ذلك أفضل من فعله إلقراء قرآن وتدرٌس العلم و لكنّ " االقناعٌقول فً 

 واجتناب". "اعتكافه فال بأس "فإن فعل ذلك فً :الؽاٌةا قال فً وأٌضً  ،االعتكاؾ لتعدي نفعه"

 ٌعنً ٌجتنب ما ال ٌهمه وال ٌخصه. "ال ٌعنٌه ما

فإن  ،الفور لىؾ المستطٌع فً العمر مرة عالمسلم الحر الُمكلّ  ٌجبان على :كتاب الحج والعمرة"

ال  أو مرٍض  ا، وإن عجز لكبروقع فرضً  إًذا وعمرة قبل طوافها وفُعالزال مانع حج بعرفة 

لم ٌبرأ قبل إحرام  نه ماوٌجزآ ،بزم أن ٌقٌم من ٌحج عنه وٌعتمر من حٌث وجه لٌُرجى ُبرء

 ،من تركته اه أٌخرجامن مات من لزٌست منه استنابت، وإا فإن أأٌضً  رط المرأة محرمُ نائب، وشُ 

وإحرام بإزار  ،ره فً ثوبمٌم لعذر وتنظٌؾ وتطٌب فً بدن وكُ أو تٌ لمرٌد إحرام ُؼسل نّ وسُ 

 .ته شرط واالشتراط فٌه سّنة، ونٌّ ب فرٌضة أو ركعتٌن فً ؼٌر وقت نهًورداء أبٌضٌن عق

 ثمّ  ،به فً عام ٌفرغ منها ثمّ و رم بعمرة فً أشهر الحجّ وأفضل األنساك التمتع وهو أن ٌح

ٌُحرم بحجّ  ٌُحرم بهما معً  ،ثم بعمرة بعد فراؼه منه اإلفراد وهو أن  ٌُدخله  ا أو بهاوالقران أن  ثم 

وإن  ،ا دم نسك بشرطهذا كان أفقًٌ من متمتع وقارن إ وعلى كل   ،وع فً طوافهاعلٌها قبل الشر

ذا عال التلبٌة وتتأكد إ وُتسنّ  .أحرمت به وصارت قارنة حاضت متمتعة فخشٌت فوات الحجّ 

مكتوبًة أو أقبل لٌٌل أو نهار أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو  ىو صلّ ا أا أو هبط وادًٌ نشزً 

 قبل أشهره." راٌم قبل مٌقات وبحجّ وُكره إح ،اا ناسًٌ البٌت أو فعل محظورً  رأى ا أوسمع ملبًٌ 

ا فً وأمّ  ،مهمن تعظّ  ىالقصد إل هً :اللؽةفً  الحج، الحج والعمرةكتاب " :قال رحمه هللا

فهً  العمرةا وأمّ  .وهو أحد أركان اإلسالم ،فهو قصد مكة للنسك فً زمن مخصوص :الشرع

والعمرة عندنا مع الحج ٌجبان  .وجه مخصوص ىلزٌارة البٌت ع :اوشرعً  ،الزٌارة :اللؽةفً 

 ،"البٌت من استطاع إلٌه سبٌاًل  جّ س حِ النا ا "وهلل علىكثٌرة جدً  المسلم وأدلة وجوب الحجّ  على

 ؟ قال نعم علٌهنّ رة؟ هل على النساء جهادهل هناك أدلة صرٌحة فً وجوب العم -ولكن العمرة 

 .وجوب العمرة ىدلٌل عل ه أقوىنّ مثل ما قال الشٌخ ابن عثٌمٌن أ -حج جهاد ال قتال فٌه ال

ٌ  ، شروط الوجوبمن  الشرط األولهو  وهذا "المسلم "ٌجبان على أن ٌكون  ،الحرٌة - رّ الحُ  اثان

 أربعةهذه  ،ؾ وهو البالػ العاقلقال المكلّ  والثالث ا العبد فال ٌجب علٌه،كامل الحرٌة فأمّ 

ا وهو الُمستطٌع وهو من وجد زادً  الشرط الخامس ،حرٌة والبلوغ والعقلاإلسالم وال :شروط

ا ٌجد ٌعنً أٌضً  ،ا فقطا لمن وجد راحلة لمن كان بعٌدً وأٌضً  ،ا منهاا عن مكة أو قرٌبً ا بعٌدً مطلقً 

القرٌب فال ا الحج لكن هذا شرط للبعٌد عن مكة أكثر من مسافة قصر أمّ  راحلة تحمله إلى

ٌُشترط هنا أن ٌكون هذه الراحلة والزاد فاضلة عن كفاٌته وكفاٌة طبعً  رط،ٌُشترط له هذا الش ا 

 حتاجها وفاضلة عن قضاء الدٌن وإلى ؼٌر ذلك.عن كتب العلم التً ٌفاضلة من ٌمونه وكذلك 

 ب: أّن األوامر علىوهذا هو القاعدة المستقرة عند المذه "على الفور فً العمر مرةقال: "

إن زال مانع  "اوقع فرضً  اذً إ وعمرة قبل طوافها وفُعالج بعرفة مانع ح فإن زال: "قال ،الفور



 ،اهنا الحج فرضً  ه ٌصحّ زال المانع بعرفة فإنّ  ،حج بعرفه بأن بلػ الصؽٌر أو أفاق المجنون مثاًل 

ذا بلػ بعد نً إٌع ،امنه فرضً  ه ٌصحّ ا وعاد فإنّ زال باقًٌ  طٌب لو دفع من عرفة؟ إن كان وقته ال

 إذا عاد إلى -ه ٌلزمه فإنّ  ،قالوا هذه الساعة تبلػ خمسة عشر سنة - مثاًل  عرفة بالسنّ  الدفع من

 ا هو أال ٌكون قد سعىه فرضً خر لكً ٌكون حجّ وهناك شرط آ .اه ٌكون صحٌحً حجّ  عرفة فإنّ 

لو كان وقت عرفة  ا حتىمنه فرضً  ه ال ٌصحّ بعد طواؾ القدوم فإنّ  بعد طواؾ القدوم فإن سعى

لكن لو بلػ  ،امنه فرضً  ه ال ٌصحّ ا فإنّ زال موجودً  لو كان وقت الوقوؾ ال ا وحتىاقًٌ زال ب ال

د  دفع من عرفة ولم ٌسَع بعٌعنً مثاًل ؟ زمه أن ٌعود أو ال ٌلزمه أن ٌعودهنا بعد أن دفع هل ٌل

 فوري وال على ؟وما حكم حج الفرٌضة ؟و ال ٌلزمه  أن ٌعودطواؾ القدوم هل ٌلزمه أن ٌعود أ

 .هنا حج فرٌضة اآلن ن ٌعود ألنّ ا حٌنئذ نقول ٌلزمه أ؟ فورً اخًرالت

ع رن أحرم بالعمرة بشرط أال ٌشأفاق المجنون بعد " إذا بلػ الصؽٌر أو أوعمرٍة قبل طوافها"

 ن شرع فً الطواؾ فإنّ ا اذا شرع فً الطواؾ وبلػ بعد أمنه العمرة أمّ  ه تصحّ فً طوافها فإنّ 

بلػ قبل  حرام ٌعنً أحرم ثمّ ا قبل الشروع وبعد اإل؟ تكون نافلًة أمّ ةعمرته تكون نافلة أو فرٌض

 .االعمرة تكون فرٌضة وقع فرضً  ن ٌشرع فً طواؾ العمرة فإنّ أ

ٌُرجً ن عجز لكبر أوإ"  م من ٌحج عنه وٌعتمر من حٌث وجب"ن ٌقٌلزمه أ هبرؤو مرض ال 

دون مسافة  إلىخارج البلد وكذلك ٌجوز من  ،من البلد الذي وجب علٌه فعل الحج والعمرة

أناب  ثمّ  ،حساء هوفً األ حساء ووجب علٌه الحجّ  لو كان من األمثاًل  - لم ٌفعل ذلكالقصر فإن 

 .ه ال ٌجزئه لعدم اتٌانه بالواجبنّ من الرٌاض هل ٌجزئه أو ال ٌجزئه؟ المذهب أ

 ال ٌستطٌع الحج ما و الكبٌر الذيٌجزأ حج النائب عن هذا المرٌض أ "لم ٌبرأ نه ماوٌجزآ: "قال

لكن لو  ،لكن لو برأ قبل إحرام النائب هل ٌجزئه أو ال ٌجزئه؟ ال ٌجزئه ،لم ٌبرأ قبل إحرام نائبه

. نعود للمسألة األولى لو برأ قبل إحرام ه ٌجزئه؟ فإنّ له ثّم برأوكّ  - حرام النائب بالحجّ برأ بعد إ

 ا علىهذا الحج فرضً   ٌصحّ له فهل أواًل ل الذي وكّ ه قد برأ الموكّ نّ النائب والنائب ال ٌعلم أ

المستنٌب  ىه علا على عدم اجزائه اتفقوا جمٌعً ل أو ال ٌصّح؟ هذا نقول أنّ و الموكّ المستنٌب أ

 ال ٌلزمه نفاًل  ذا كان ٌصحّ  عن المستنٌب أو ال ٌصّح؟ وإهذا الفرض نفاًل  طٌب هل ٌصحّ  ،افرضً 

ٌرد ن ه ٌلزمه حٌنئذ أنّ  عن المستنٌب فإنفاًل   ٌصحّ ذا قلنا الا إمّ ، أخذهٌرد النفقة وكل ما أأن 

ا ذهب لمّ  ا للحج ثمّ  كبٌر فً السن أناب شخصً مثاًل  ،عن المستنٌب نفاًل  ما رأٌكم هل ٌصحّ النفقة. 

ٌُحرم برأ الحجّ  إلى ا خالؾ كبٌر جدً فٌه  أنّ هو فً الحقٌقة  ،أحرم الوكٌل المستنٌب ثمّ  قبل أن 

عبد الرحمن القول األول اختاره ابن نصر هللا والنجدي والشٌخ  :قولٌن بٌن العلماء واختلفوا على

 ال ٌلزمه نفاًل  ذا كان ٌصحّ  عن المستنٌب وإه ٌصح نفاًل ا اختاروا أنّ السعدي والشٌخ الشطً أٌضً 

ن ٌرد النفقة وهذا الشٌخ عبد الرحمن السعدي اختاره وابن نصر هللا رحمه هللا وهذا ابن نصر أ

ه أنّ والقول الثانً  ،رات فً المذهب قوٌة عندنا والشٌخ عثمان النجدي والشٌخ الشطًهللا له اختٌا

ٌُجزأ عن المستنٌب نفاًل   وهو ما اختاره الشٌخ مرعً الكرمً وكذلك الشٌخ منصور البهوتً ال 

  .شرح المفرداتفً 

كٌؾ ا ٌفعل عنه هذه الفرٌضة شخص علٌه فرٌضة وأناب شخصً  ،ه ال ٌصحّ المذهب عندنا أنّ 

 ه ال ٌصحّ نّ ، وهذه المسألة األولى: أفرٌضة  لم ٌحجّ  عنه هو أصاًل ح فعل هذا الشخص نفاًل نصحّ 

 ،ل له ولو لم ٌعلمالوكٌل ٌنعزل بعزل الموكّ  نّ نفل اإلنسان قبل فرضه، واألمر الثانً عندنا أ

ٌُعذرهتصرفه ؼٌر صحٌح ف نّ كل تصرؾ تصرفه الوكٌل بعد عزله فإف   .نا ال 



ٌُستط"ال  مام مسلم فً كتاب الحج، روىاها اإلرو " َمن قال هذه المقولة؟الجسداع العلم براحة  

ٌُستطاع العلم  :بن كثٌرٌحٌى قال حدثنا حدثنا فالن  - عرضرة دخل مباش أحادٌث الحج ثمّ  ال 

جع لكالم النووي رحمه هللا ؟ ارى اإلمام مسلم هذا األثر فً كتاب الحجّ لماذا رو .براحة الجسد

ٌعنً تعجب من  ،ثرخل هذا األدأ ه أُعجب بحسن سٌاقته لألحادٌث التً فً الحج ثمّ نّ أ ٌقول

 .فٌهاصنٌعه وحسن سٌاقه لألحادٌث فأدخل هذا األثر 

  هل ٌصحّ حرم النائب ما الحكم؟ أواًل إذا برأ المستنٌب ثم أ "ٌجزآنه ما لم ٌبرأ قبل إحرام نائب"

نفال على المستنٌب؟ القول األول ٌصّح،  ل ٌصحّ طٌب ه ،باالتفاقال ؟ ا على المستنٌبفرضً 

النفقة وهذا اختاره الشٌخ  ن ٌرد لنفسه وٌلزمه أنفاًل  ما ٌصحّ نّ  وإنفاًل  ه ال ٌصحّ نّ والقول الثانً أ

 .و اكثر من ألؾ بٌت؟ ألؾ أم بٌتك والمفردات ً،الشٌخ مرعو المفردات شرحفً منصور 

ٌُشترط  ،ل فً االستطاعةهذا الشرط فً الحقٌقة ٌدخو "م  حر  وُشرط المرأة م  : "قال رحمه هللا

بنسب أو التأبٌد  م علٌه علىتحرُ  ا والمحرم هو زوجها أو منن تجد محرمً لوجوبه على المرأة أ

ٌست من المحرم وجب علٌها حٌنئذ أإن  "ٌست منه استنابتفإن أ" ،و مصاهرة كذلكرضاع أ

وجود المحرم شرط  نّ ؟ األصل أشكالجه اإلما و ،وهذه المسألة مشكلة فً المذهب ،ن تستنٌبأ

ن ٌئست من وجود المحرم ٌجب علٌها أ ذاا لم ٌوجد ال ٌجب علٌه الحج فكٌؾ إذوجوب ٌعنً إ

 االقناعومع ذلك هذه العبارة لٌست موجودة هنا فقط بل فً  ،المذهب تستنٌب هذا ما ٌتأتى على

ٌست ها أأنّ : "قال المنتهىهللا فً شرح  ه الشٌخ رحمهوالمراد كما حلّ  ،التنقٌحوكذلك  المنتهىو

ن نحج أكون موجود قال لها هٌا نرٌد أ -ن وجدت المحرم طت" بعد أوفرّ ن وجدت المحرم بعد أ

لها محرم حٌنئذ ٌجب بعد ذلك لم ٌتوفر  ثمّ  ،فرطت حٌنئذ ٌجب علٌها الحجّ  ا ولم تحجّ محرمً  لكِ 

فهذه ال ٌجب  مكة ٌعنً أحد ٌذهب معها إلى ا ال ٌوجدن تجد محرمً ا قبل أأمّ  ،ن تستنٌبعلٌها أ

 .الناس أؼنىلو كانت من  علٌها ان تستنٌب حتى

ٌُحجج ، وهل ٌجب علٌه أ؟ ال ٌجبامحرمً  ى الزوج أن ٌذهب مع امرأتهطٌب هل ٌجب عل ن 

ٌُعالج امرأته فً الطبٌب؟ ال ٌجب ،امرأته؟ ال ٌجب ا هذه من لكن طبعً  ،وهل ٌجب علٌه أن 

ٌُحجج  البٌن الزوجٌن نقول، لكن لٌس من المروءة اإلنسان أ ذا صار تشاحّ ات هذه إالمروء

ٌُحجج امرأتهأ بدّ  ه النّ امرأته فالعرؾ عندنا هنا أ فان "ه نّ فإ .، لكن لو قال لن أُحجج امرأتًن 

ٌست ا كما قال الشٌخ منصور أهذه مشكلة عندنا فً المذهب والمراد به اذً " إٌست منه استنابتأ

 .حرممفُقد ال طت بالتأخٌر حتىت محرم وفرّ بعد أن وجد

 "من تركته اخرجأُ  -والعمرة بأصل الشرع أو بالنذر  سواء لزماه الحج - وإن مات من لزماه"

 " ُسنّ حراملمرٌد إ وُسن  قال: " .تركته ال من الثلث الذي ٌجوز له أن ٌتبرع بهٌعنً من جمٌع 

فهو نٌة الدخول فً  :اشرعً ا وأمّ  ،ول فً التحرٌمهو نٌة الدخ :اللؽةفً  حرامواإللمرٌد اإلحرام، 

سٌدنا ثابت رضً هللا لحدٌث د لهالله واؼتسل هللا علٌه وسلم تجرّ  ىالنبً صل "ُغسل. "النسك

له  وُسنّ  ،ن ٌستخدمهه ال ٌستطٌع أو موجود لكنّ للماء أ اسواء فاقدً  "م لعذرأو تٌم  " ،تعالى عنه

 ٌحتاج لها وهو ق عانة ونتؾ إبط وقص شارب لئالمن حلر وزالة الشعبإ ٌتنطفا أن أٌضً 

ٌُسنّ  ،محرم ن حرامه قبل أصلى هللا علٌه وسلم إلفً البدن طٌبت الرسول  التطٌبا له أٌضً  و

ٌُكره لمن أراد وُكره فً ثوبؾ كما قالت عائشة رضً هللا عنها. "ن ٌطوولحله قبل أ ،ٌُحرم  "

ٌُحرمأ أصحابه ا تطٌب لم ٌأمر به هللا علٌه وسلم لمّ  ىالرسول صل ن ٌتطٌب فً الثوب ألنّ أ ن 



ٌُكره وال ٌحرم لكن ل ،مالتطٌب فً الثوب محرّ  ولذلك بعض العلماء ٌقول أنّ  و والمذهب عندنا 

 تطٌب فً ثوبه ثم خلعه ال ٌجوز أن ٌعٌده إال بعد أن ٌزٌل منه هذا الطٌب.

ٌُلبس أزار واإل - وإحرام بإزار" :قال ٌُلبس أعلى البدن  -ء وردا - سفل البدنهو ما   -وهو ما 

ٌُحرم  ٌُسنّ  "و ركعتٌنوعقب فرٌضة أ" نظٌفٌن جدٌدٌن أو ؼسٌلٌن." بٌضٌنأ إّما عقب أن 

ٌُحرِ  ن لموإ –فرٌضة  قول ذلك  ىوالدلٌل عل ،م عقب ركعتٌنلم ٌكن هذا الوقت وقت فرٌضة ف

لمبارك وقل عمرة فً فً هذا الواد ا صل  جبرٌل علٌه السالم للرسول صلى هللا علٌه وسلم "

ٌصلً صلى هللا علٌه وسلم كان مأمور الرسول الا طبعً  ،" هذا فً الحدٌث المتفق علٌهحجة

اك ذا كان هنإالمذهب عندنا  .فٌها صالة الظهر صلى ذي الُحلٌفة ثمّ  ه خرج إلىصالة الظهر ألنّ 

جد وقت ة ووُ ت للفرٌضة ولٌس علٌه فرٌضذا لم ٌوجد وقوٌكتفً بها إ هاوقت للفرٌضة ٌصلٌ

بركعة واحدة أو ال  -ة بصالة الوتر السنٌّ هل تحصل  .ه ٌصلٌها فً ؼٌر وقت النهًللنافلة فإنّ 

 المنتهىعبارة ولذلك  ،حرام عقب الصالة بصالة وتر ولو ركعة واحدةة اإلتحصل؟ تحصل سنٌّ 

د سبب الوتر وقد جذا وُ فإ ،هذا ال ٌتقٌد بالركعتٌن نّ " ولو قال أو نفل لكان أحسن ألخلوتهٌقول "

 ٌر وقت النهً.ه تحصل السنٌة فً ؼى الوتر فإنّ صل

ٌعنً فً المذهب بالنٌة، حرام؟ ٌنعقد عندنا ماذا ٌنعقد اإلب، حرام شرطة اإلنٌّ " وونٌته شرط"

حرام؟ تلفظ النٌة هنا مستحب ولٌس إلى المٌقات ماذا أفعل حتى أدخل فً اإلتٌت ماذا ٌفعل؟ أنا أ

 ٌقول فً قلبه عقدت اإلحرام مثاًل  ،المٌقات وٌنوي بقلبه إلىن ٌأتً أنا ٌكفً ٌعنً النٌة ه -شرط 

شترط مع ه ٌُ نّ إلى أشٌخ اإلسالم رحمه هللا ذهب  ،هذا هو المذهب المعتمد .حرمت وٌكفًأو أ

ن أو فعل مثل أ ،حرام فً قلبهة اإلً مع نٌّ ن ٌلبّ ا قول مثل أمً ٌكون محرِ  النٌة قول أو فعل حتى

هب عندنا ٌكفً أن ٌأتً ا المذمّ أ .ى ٌدخل فً اإلحرام هذا هو مذهب شٌخ اإلسالما حتٌسوق هدًٌ 

ٌُشترط أن ٌعٌّ  ،المٌقات وٌنوي بقلبه إلى ٌُشترط، تأتً هل  ن النسك الذي ٌرٌد أن ٌفعله؟ ما 

ٌُشترط أن تعٌن ماذا ستفعل سواء عمرة أو حج، لكن  ،ك أحرمت فقطنّ المٌقات وبقلبك تنوي أ ال 

 .ا عمرةمّ ا حج وإمّ ن إن ماذا ستفعل ٌعنً تعٌّ تعٌّ  ز أن تبدأ فً الطواؾ حتىال ٌجو

ٌث و لم ٌخؾ لحدسواء خاؾ أ "امطلقً  ةُسن   -حرام ٌعنً فً ابتداء اإل - واالشتراط فٌه"

 إن نوىف ،ن ٌقول ال ٌكفً النٌةأاالشتراط عندنا  ٌصحّ  الضباعة بنت الزبٌر وٌشترط حتى

ماذا ٌستفٌد إن قال  - ٌس فمحلً حٌث حبستهن حبسنً حابٌقول إ ،ال ٌفٌدهراط ولم ٌلفظ به فاالشت

طٌب هل ٌكون  عنً إذا أحرم ثم حصل له ما ٌمنعه من إكمال النسك له أن ٌمسك.ٌ؟ هذا الشرط

 ، ٌقول إذاحرامهر هو أن ٌفسخ هو أو ٌبقى على إأو مخٌّ  ، بمجرد حصول السببمحاًل  حالاًل 

ُمنعت  صرٌح ثمّ نت لٌس عندك تأ ،حصل منع - صل السبب اآلنالٌوم ما حصل بكرة، هو ح

تنوي  بدّ  ال أو مباشرة  محاًل حرامك هل تكون حالاًل بإ نت اآلن محرممن دخول المشاعر وأ

 ؟ مخٌر وال تحّل مباشرة.ك تكون حالاًل نّ وتختار أ

ٌُحرم بعمرة فً أشهر الحج وٌفرغ منها ثم ٌُ أوهو  التمتعنساك وأفضل أقال: " حرم بالحج فً ن 

لتمتع نساك عندنا اا أفضل األطبعً  -" ثم ٌلً بعد ذلك عندنا عامه الذي أحرم فٌه بالعمرة

تدبرت ولو استقبلت من أمري ما اسوالرسول صلى هللا علٌه وسلم تأّسؾ على تركه قال "

م ما؟ قارن ٌقول اإلوالرسول صل هللا علٌه وسلم كٌؾ كان حجه ،ألحللت معكم ولجعلتها عمرة"

ا فً أقوال كثٌرة منهم وطبعً  ،"قارن ى هللا علٌه وسلم حجّ النبً صل أنّ  أحمد رحمه هللا "ال أشكّ 

، وكما قال الشٌخ أو اإلمام ه مفرده قارن ومنهم من قال أنّ نّ ال أّنه تمتع ومنهم من قال أمن ق



ؾ عٌاض ألّ منهم القاضً ؾ فً هذه المصنفات، هناك من العلماء من ألّ  نّ النووي رحمه هللا أ

ا شٌخ اإلسالم لم ٌهمل هذه القضٌة فً أٌضً  ،فٌها ألؾ صفحة كتب فً سبب خالؾ الصحابة

 .المناسككتاب  العمدة شرحكتاب 

ٌُحرم  ن ٌنتهً من الحجّ ثم بعمرة بعد فراؼه منه" بعد أ حرم بحجّ ن ٌُ وهو أ اإلفرادٌلٌه  ثمّ  :قال

ٌُحرم بعمرةنّ أ االقناعده فً لكن قٌّ  ىالمنتهبعمرة وهكذا فً  بأن لم ن كانت باقٌة علٌه ، ٌقول إه 

 ٌأِت بها من قبل. 

 له ثالث صور: القران

ٌُحرولىالصورة األ - ا أو نوٌت حجً  ،ا وعمرة لبٌك حجً ٌقول مثاًل ا، م بهما معً : هً أن 

 .اهذا هو المذهب معً  .ا وعمرةً أرٌد حجً أو أنّ وعمرة، 

 ،ٌُدخله وهذه هً الصورة الثانٌة أو أردت عمرة ثمّ  لبٌك عمرة ٌُحرم بالعمرة أواًل  - و بهاأ -

ٌُدخل علٌها الحج قبل الشروع فً طوافها ٌشرع فً الطواؾ فإن أدخل ٌُشترط أال  ،ٌعنً 

 حجه والعمرة صحٌحة. ؟ ال ٌصحّ ة بعد الشروع فً الطواؾ ما الحكمالعمر الحّج على

ٌ  قارن إومن متمتٍع  كل   ىوٌجب عل: "قال المسجد  ا المراد به من ؼٌر أهلفقًٌ أ - اذا كان أفق

بشرطه وشروطه سبعة لعلكم ال دم جبران كما عند الشافعٌة دم ُنسك  "دم ُنسك - الحرام

 ا.ا طبعً ة جدً لٌها فً الشروح وهً مهمّ ترجعون إ

حاضت وال  لعمرة ثمّ هً أحرمت با "متمتعة فخشٌت فوات الحج أحرمت بهن حاضت إو"

فجر ٌوم النحر بعد فوات أو زوال ٌوم عرفة فإّنها حٌنئذ تخشى  عد طلوعال بتنتهً حٌضتها إ

وفوات الحج ٌكون بطلوع الفجر من ٌوم النحر ولم ٌقؾ الحاج فً عرفة فحٌنئذ  فوات الحج،

هً أحرمت العمرة ولم  -أحرمت به وصارت قارنًة أحرمت ٌعنً أدخلت  ون الحج قد فات،ٌك

قبل الشروع فً طواؾ  الحج فتكون قارنة ألنّ تفعل شًء بالعمرة ثم حاضت ُتدخل علٌها 

ٌها أن تحرم كما قال الشٌخ ، ٌجب علا؟ وجوبً مبهم الحكم - العمرة ما حكم اإلحرام بالحج هنا

نسان لو أحرم اإل ،لو خشً ؼٌرها فوات الحج ٌتعلق بالمتمتعة حتىا هذا الحكم ال أٌضً  منصور.

ه ٌجب علٌ -ن ٌفوت علٌه الحج حٌنئذ ٌلزمه ى أُمنع من دخول المسجد الحرام وٌخش بالعمرة ثمّ 

ٌُحرم بالحجّ  ٌُدخل الحجّ  أن  ٌعنً  العمرة ٌكون الترتٌب للحجّ  على على العمرة، وإذا دخل الحجّ  و

التداخل عندنا فً  ا هذا أقوى دلٌل علىطبعً  -وتدخل أعمال  ،الطواؾ الذي سٌفعله ٌكون للحجّ 

كقول الرسول صلً هللا علٌه  "صفا والمروة ٌكفً لحجكِ بالبٌت وسعٌِك بٌن ال طوافكِ "الشرٌعة 

الناس فقال الرسول صلى هللا علٌه  تمر بعد حجّ ا صارت قارنة أرادت ان تعوسلم لعائشة لمّ 

 وسلم ٌكفً.

ٌجوز أو ال ٌجوز؟ ٌعنً ٌأتً إلى  -شخص وٌعتمر عن شخص  عن ن ٌحجّ هل ٌجوز للمتمتع أ

ٌُحرم بالحج عن فالن  ن ٌحلّ ، و ثّم بعد أنائب / مكة لبٌك عمرة عن فالن، وكٌل من العمرة 

ن ٌجعل العمرة التً فً أا حج وعمرة طٌب هل ٌجوز للقارن طبعً  .خر ٌجوز فً المذهبآ

 خص آخر أو ال ٌجوز؟ المذهب ٌجوز، لشخص والحج لشالقران التً هً لٌست موجودة أصاًل 

ال عندنا فً الهدي هو شخص شكلكن اإل ،ن وحجة عن فالن ٌكون قارنلبٌك عمرة عن فال

ا الهدي فٌه تفصٌل ال نرٌد أن طبعً  ،خرمن قال لك أن تأتً بالعمرة عن فالن آ لك فً الحجّ وكّ 

لشخص والعمرة لشخص وكذلك القران ٌجعل  ن ٌجعل فً التمتع الحجّ ُنطٌل فٌه، لكن ٌجوز أ



ا لشخص تكون نائبً  ن ُتجعلقد اندرجت أعمالها فً الحج ٌجوز أالعمرة التً لٌست موجودة و

 .خرا عن شخص آا تكون فٌه نائبً أٌضً  فٌه عن شخص والحجّ 

ٌُسنّ  ةالتلبٌة المعروف "التلبٌة وُتسن  : "قال عال  ذاوتتأكد تلبٌة إعقب اإلحرام. " اابتداءه وهو 

ر ٌعنً إذا تؽٌ -و نهاٌر ا أو صلى مكتوبة أو أقبل لٌٌل أأو هبط وادًٌ  - اعالًٌ  اٌعنً مكانً  - انشزً 

ذا ا إا ناسًٌ و فعل محظورً ا أو رأى البٌت أو سمع ملبًٌ أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أ -حاله 

ٌُسنّ فإنّ  "ذكره ٌُسنّ  ،ن ٌلبًله أ ه  ت اآلن ة ٌعنً أنتكرارها فً حالة واحد لكن المذهب عندنا ال 

ً جلست ف ،نت اآلن راكب تلبً مرة واحدة ثّم إذا نزلت تلبً مرة ثانٌةركبت الباص لبٌت أ

ٌُسنّ الخٌمة ُتلبً مرة واحدة ٌقول "  .هذا المذهب - االمذهب طبعً  مرة" علىتكرارها  ال 

ٌُحرم باإلحرام بالحجّ وُكره إحرام  قبل مٌقات بحج" ٌُكره أن  المٌقات  أو العمرة قبل المٌقات، " 

ٌُحرم مثاًل مثاًل  ٌُكره من الرٌاض أو من األ قرن المنازل و م شهره لكن لو أحرقبل أ وبحجّ  ،حساء 

 .ه مكروهلكنّ ؟ ٌنعقد، حرامقبل المٌقات المكانً هل ٌنعقد أو ال ٌنعقد اإل

وذي القعدة وعشٍر من ذي  ؟ شوال كلهٌعنً أشهر الحج ما هً -" كذلك وبحج قبل أشهره"

ٌُكره، ؟ ٌصحّ و ال ٌصحّ أ هل ٌصحّ  لو أحرم فً رمضان بالحجّ  الحجة، لو أحرم بالعمرة  لكن 

عتمر باللٌل لٌلة العٌد ما ا ثمّ  ؟ؼربت ما الحكم الشمس ٌوم الثالثٌن من رمضان ثمّ  قبل ؼروب

؟ و فً خارج رمضانالحكم؟ هل هً عمرة فً رمضان؟ ٌعنً تكون عمرة فً رمضان أ

 فعلها بعد الؽروب؟ مشكلة. لو أحرم فً شعبان عصر الثالثٌن من شعبان ثمّ العبرة باإلحرام، 

لملم ونجد قرن ة الحلٌفة والشام ومصر والمؽرب الُجحفة والٌمن ٌَ ومٌقات أهل المدٌن فصل"

ٌُحرم مَ  ،والمشرق ذات عرق شوال وذو  وأشهر الحجّ  لّ ن بمكة لحج منها ولعمرة من الحِ و

ر وتؽطٌة رأس إزالة شعر وتقلٌم أظفا :حرام تسعةدة وعشر من ذي الحجة. ومحظورات اإلالقع

 دم نعلٌن والطٌب وقتل صٌُد البر"ر وخفٌن لعزاذكر ولُبسه المخٌط إال سراوٌل لعدم إ

. مواضع وأزمنة معٌنة لعبادة مخصوصة :اوُعرفً  ،الحد :لؽةجمع مٌقات وهً  المواقٌت

 :والمؤلؾ هنا ذكر القسمٌن ،مواقٌت مكانٌة ومواقٌت زمانٌة :قسمٌنتنقسم إلى والمواقٌت 

وهً  "ٌقات أهل المدٌنة الُحلٌفةم" :قال ،المٌقات األول :المواقٌت المكانٌةم األول هً القس

 الشام ومصر والمغرب" :وقال ،ا أربعمائة وعشرٌن كٌلومترأبعُد المواقٌت وتبعد عن مكة تقرٌبً 

ٌُحرمون من رابػووهً قرٌة كبٌرة  "الُجحفة وهً قبل الُجحفة بقلٌل  ،كان الناس فً السابق 

نت مسجد ومٌقات فً الُجحفة فالناس وتبعد عن مكة مائة وستة وثمانٌن واآلن الدولة أٌدها هللا ب

ٌُحرمون من الُجحفة وأمّ  ٌُحرمون من رابػ.ا اآلن   فً السابق كانوا 

"  ٌ المقصود بقرن  "ونجد قرنعن مكة مائة وعشرٌن كٌلو متر، " وتبعدُ  "لملمومٌقات أهل الٌمن 

رائهم هذا من والشرقٌة و و، هذا المٌقات نجدٌبعد عن مكة نازل أو قرن الثعالب هناك وادٍ الم

و حرم هل ٌجوز اإلحرام منه أاسمه وادي مَ  وهناك وادٍ  ،ٌبعد عن مكة ثمانٌة وسبعٌن كٌلو متر

ه هو  مٌقات أهل نجد لكنّ ه هو أصاًل ألنّ  ،حرام من وادي محرم؟ نقول نعم ٌجوز اإلال ٌجوز

مٌقات أهل  "والمشرق. "ا قرن المنازل فهً أعلً الواديمّ وأ وادي محرم أسفل الوادي،

 نّ ا اآلن وسمعنا أمشرق كالعراق وخراسان وتلك النواحً ذات عرق وهً قرٌة صارت خرابً ال

ن ؼٌر أهلها علٌها م ن مرّ وهذه المواقٌت كلها ألهلها وإ .ا العلم عند هللاالدولة بنت فٌها مٌقاتً 

 .المذهب وكلها ثبتت بالنص على



ٌُحرُم م  " وأهل مكة لم فً قول ابن عباس "هللا علٌه وس لقول الرسول صلى" ن بمكة لحج منهاو

هللا علٌه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبً  الرسول صلى ألنّ  "ولعمرة من الحل، ""ٌُهلون منها

ٌُعمّ  ٌُحرم بها من التنعٌم وهً أدنى الحل.عائشر بكر أن   ة و

وٌحرم  ،المواقٌت الزمانٌةً هذه ه "وذو القعدة و عشر  من ذي الحجة وأشهر الحج شوال"

و أراد دخول خول مكة أا أو أراد دكل من أراد ُنسكً  المذهب تجاوز المٌقات، ٌحرم علعلى 

ٌُحرمو بدّ  ال ،ن ٌتجاوزوا المٌقات بال إحرامٌحرم على هؤالء كلهم أ -الحرم   .اأن 

نا نتوقؾ على محظورات اإلحرام وهللا تعالى أعلم وصلى هللا على نبٌنا محمد وعلى آله لعلّ 

 وصحبه وسلم.

 :أسئلة

ٌُتلفظ بال*   شرط فً شرط االعتكاؾ أم تكفً النٌة؟شٌخنا التلفظ بالشرط هل 

ذكرنا فً السابق رأي ا، والتلفظ بالعبادات كلها سرً  ٌُسنّ  هأنّ  وهللا المذهب عندنا قاعدة وهً

ٌُسنّ لكن المذهب عندنا أنّ  ا لشٌخ اإلسالم رحمه هللا تعالى،ه بدعة تبعً ه ٌقول أنّ اوي وأنّ الحجّ   ه 

ها بدعة واستدرك نّ اوي ٌقول إوالشٌخ الحجّ  ،أي ال ٌجهر بها ،اا ال جهرً لفظ فً كل عبادة سرً الت

 .التنقٌحوفً حواشً  االقناعالحنابلة فً  على

 ؟ٌعنً ٌتلفظ بالشرط فً االعتكاؾ

 ا، لكن لو نوى بقلبه ال إشكال فٌه.المذهب طبعً  ىه ٌتلفظ علأنّ  ولىوهللا األ

 بالتلفظ.ح هب استدلوا بحدٌث ُضباعة وُضباعة ٌعنً صرّ لو جاء إنسان وقال المذ

ٌُشترط ؟ لكن أنت تقول  ،بد من القول ه الاالشتراط فً الحج أنّ  ا علىقٌاسً  ٌُشترط أو ال   لعلّ هل 

ٌُقاس على أ ٌقوي  ، لكنال أجزم -ي ها ٌقوّ فإنّ  االشتراط فً الحجّ   علىها مقٌسة أصاًل نّ إذا قلنا 

 ة.تلفظ بها قواًل شرط ولٌس سنّ ال

 .براء المستنٌب بعد إحرام النائب* شٌخ لو أعدت مسألة إ

ٌُحرم ا للحج وما الحكم لو أنبت شخصً . نعم -؟ ٌعنً لو أحرم النائب بعد أن برأ المستنٌب قبل أن 

ٌُرجً ُبرؤه ال ٌستطٌع الحجّ   كبٌر فً السنّ أو مثاًل  بالحج أنت قد برئت، لو  -، أو مرٌض ال 

ه  نقول أنّ أواًل  هذا المستنٌب ما الحكم كما ذكرنا؟ م بالحج برأحروقبل أن ٌُ  ا للحجّ ناب شخصً أ

 عن نفاًل  ا نقول هل تصحّ ثانًٌ  ،هذا باالتفاق ،المستنٌب ا علىفرضً  ة ال تصحّ هذه الحجّ  متفق أنّ 

ه ال ٌجب ذلك أنّ   وٌترتب علىنفاًل  ها تصحّ القول األول أنّ  :قولٌنالمستنٌب أو ال تصّح؟ على 

 نفاًل  ما تصحّ  عن المستنٌب وإنّ نفاًل  ها ال تصحّ القول الثانً أنّ  لنفقة على المستنٌب،ن ٌرد اعلٌه أ

 .ا ملخص المسألةهذا تقرٌبً  .هذا القول ٌلزمه رد النفقة للمستنٌب على عن النائب وبناءً 

 وفً صٌام ٌوم الثالثٌن. نت الفرق بٌن قول المذهب فً ٌوم الشكّ شٌخ لو بٌّ * 

هناك حائل ٌحول دون رؤٌة ذا لم ٌكن إ هو لٌلة الثالثٌن من شعبان لشكّ المذهب عندنا ٌوم ا

عندهم هو لٌلة الثالثٌن من شعبان  ٌوم الشكّ  -الجمهور ٌقولون ال  ر،قت وأمن ؼٌم الهالل 



 وا الحكم وعكسوا ما عند الجمهور،فالحنابلة عكس ،رل ؼٌم أو قتوٌحول دون رؤٌة الهال

 ٌُشكّ  نو حائل ٌحول دون رؤٌة الهالل ألّ ذا كان هناك ؼٌم أن إلٌلة الثالثٌالجمهور ٌقولون 

ال ٌوجد فٌها أي ؼٌم  الصحولٌلة الشك عندهم لٌلة  نّ الهالل موجود أو ؼٌر موجود، المذهب أ

ٌُكره أن  وال ؼبار وال سحاب وال أي حائل ٌحول دون رؤٌة الهالل فهذا هو ٌوم الشكّ  الذي 

 .ٌُفرد بالصوم

صور وذكرت صورتٌن فما هً القران له ثالث  ذكرت ٌا شٌخ صور أنّ  كٌقولون بأنّ  * 

 ؟الثالثة

ٌُحرم بهما معا لبٌك حجً الصورة األولى التً ذكرناها ما هً -  ا وعمرة.؟ أن 

ٌُحرم العمرة ثمّ  -  لحج قبل الشروع فً طواؾ العمرة.ٌُدخل علٌها ا الصورة الثانٌة أن 

ٌُحرم بالحج عكس الثا - المذهب  دخل علٌها العمرة فهذه عندنا علىنٌة ثم ٌُ والصورة الثالثة أن 

ه قارن نّ ا أه لو صححن؟ ٌقولون ألنّ ا، كٌؾه ال ٌستفٌد شٌئً ؟ ٌقولون ألنّ لماذا ٌقولون ال تصحّ 

فالقارن أفعاله  ،اأفعال القارن هً أفعال المفرد وهو قد أحرم ُمفردً  - األفعال لن تختلؾ فإنّ 

الشٌخ ابن عثٌمٌن رحمه ، اطواؾ والسعً فال ٌستفٌد شٌئً هو الطواؾ والسعً والمفرد هو ال

ا ٌستفٌد حنا هذه الصورة قرانً ه قارن صحّ ذا قلنا أنّ ول أّنه ٌستفٌد ُنسك، إته وٌقصحّ  ىهللا ٌر

ه قد أضاؾ عمرة مع حجه فٌعود بحج وعمرة نّ ٌعنً ٌستفٌد أ ،خر وهً العمرةه ُنسك آأنّ 

 .ال بالحجّ ن أحرم بالحج فقط فال ٌعود إبخالؾ مَ 

و ةر فً رمضان أالزحام هناك فً مكة فً عم  ورأىشكال عندنا كبٌر لو ذهب شخص مثاًل اإل

 ذهب وأحرم بالحجّ  ثمّ  الحجّ  أتى  ثمّ لو عاد العمرة مثاًل  ،اعاد هذا ٌكون ُمحرمً  ؼٌر رمضان ثمّ 

ؼٌر صحٌح ال ه الذي أحرمت ب ا بالعمرة والحجّ زلت ُمحِرمً  نقول أنت المسكٌن بعد سنة سنتٌن 

ٌستفٌد اإلنسان من ناحٌة اإلسقاط القارن ٌجب علٌه أن ٌهدي كما  ،ُنسك ٌصح إدخال ُنسك على

اد اإلفر ا المفرد ال ٌجب علٌه هدي وهذا أعظم الهدي فٌه أجر لكن عندنا مذهب أنّ معناه وأمّ  مرّ 

ٌأتً  بعد ما ٌنتهً من الحجّ  فً أٌام الحجّ  اإلفراد ٌأتً بالحجّ  ؟ ألنّ أفضل من القران انتبهوا لماذا

بأفعاله كلها طواؾ وسعً  عمل الحجّ  نّ حل وحٌنئذ ٌكون أفضل من القران ألال بعمرة من أدنى

التمتع ٌأتً  ،وعكس التمتع فاإلفراد عندنا ضدّ  ،ا العمرة بطواؾ وسعً مستقلوعمل أٌضً 

بالعمرة هل  فقط ولم ٌأتِ  لحجّ با ، لكن إذا أتىبالعمرة بالحج واإلفراد ٌأتً بالحج ثمّ  بالعمرة ثمّ 

ا القران سٌكون فٌه ُنسك زائد ثانًٌ  ،ه لٌس أفضلأنّ  ٌكون اإلفراد حٌنئذ أفضل من القران؟ ال شكّ 

 سٌكون فٌه هدي والهدي فٌه أجر.

ج والجنازة ال ٌعلم كٌؾ ٌشترط الخرواط الخروج للجنازة، شٌخ ذكرت فً االعتكاؾ اشتر *

 ؟-هل هً وفاة أم 

 .فقط ةه سٌخرج لصالة الجنازٌشترط أنّ  ،ذا سمعت بجنازة سأخرجإ ال، ٌقول:

  ؟بإطالق، بدون تعٌٌن 

 نعم أحسنت.



ٌُستحب العل ،ها تكون بالقلب* النٌة األفضل أنّ  ماء ٌفتون أّنها تكون بالقلب وإن كان فً المذهب  

ٌُستحب أن ٌتلفظ بها اإلكل نٌّ  التلفظ، ٌُستحب أ - : الصالة والصٌام وكلنسانة فً قلبك  ن لكن 

 ، لكن هذا هو المذهب المعتمد.اوي اعترض علٌهموالشٌخ كما ذكرنا الحجّ  ،اٌتلفظ بها سرً 

كل المساجد  ،فٌه صالة الجمعة ُتصلى الجامع الذي سٌعتمر فٌه األخ ٌجب أن ٌكون مم   *

ٌُستحبّ  ،واحد مستًوى م أفضل من القدٌ ،ه ٌكون له أثر فً صالة الجماعةألنّ  والمسجد القدٌم 

هللا علٌه وسلم  ا أتى الرسول صلىرجل لمّ  ن ألنّ ال تتعٌّ  ،ا فً االعتكاؾ فلٌس له أثرالجدٌد أمّ 

ً نذرت إن إنّ وقال للرسول صلى هللا علٌه وسلم  فقال " الرجل وجل مكة أتىا فتح هللا عز لمّ 

ها  صل   :ه وسلمهللا علٌ ، فقال له الرسول صلىفتح هللا علٌك مكة أن أُصلً فً بٌت المقدس

 أو ٌعتكؾ فٌها.ذا نذر أن ٌصلً فٌها إ ن البقعة هذهه ال تتعٌّ نّ هنا" فهذا ٌدل على أ

 نا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.وهللا أعلم، وصلى هللا علٌى نبٌّ 

 


